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Yas School 

Common Cycle 

Academic Year:2022-2023 
 

 مــدرسـة يـــاس 

 مــــشـــــتـركـــــــــــة 

 2023- 2022العام الدراسي 

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 2 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw  

Parents Weekly Newsletter 

Grade 2  الصف 

TERM  1                      Week 5                       September 26-30 

SUBJECTالـمـادة    
OBJECTIVES 

    أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework  

 الواجبات اإلثرائية 
Assessment  االمتحانات 
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2A 
 المعلمة / لـول  

loul.alrotali@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday اليوم: 

From: 11:00 am من: 

To: 11:45 am إلى: 
 

Unit 1 

• Lesson 12 

• Lesson 13-14 
 
Unit 2 

• Lesson 1+2 

H.W in your activity book 
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Spelling words:  
 
 

High level 
My favourite colour is red. 

This is a girl. 
 

Medium level 
(swims/ climbs/ hops/ see) 
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2B ,2C ,2D 
المعلمة فاطمة  

Fatima.Husain@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Wednesday اليوم: 

From: 08:50 am من: 

To: 09:35 am إلى: 
 

Lesson 3 
 

Water on Earth 

- Bodies of water 
- Type of water  
- The different 

between bodies of 
water. 

- Complete the book 
activities. 

- worksheet 

 نشاط : 
  

 و  أ ،  رض على سطح األ ة دنواع المياه الموجو صور أل
   نواع المياهأو مجسم يوضح نوع من أرسم صوره  

 رض. على األ 
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2A 
HUDA.J 

HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday اليوم: 

From: 11:30 am من: 

To: 12:00 am إلى: 
 

• WATER ON EARTH 

• EARTH SURFACE 

• MOVING WATER 
RIVERS 

  

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw
mailto:loul.alrotali@ese.gov.ae
mailto:Fatima.Husain@ese.gov.ae
mailto:HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE
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2B, 2C, 2D 
سارةالمعلمة /     

sara.almashjary@ese.gov.ae  

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Thursday اليوم: 

From: 11:15am من: 

To: 12:00am إلى:  

Unit.1 -Lessons 15,16-Unit.2-
L.1,2  
 

• Reading: Read and 
understand the overall 
meaning of very short, 
simple texts with the help 
of pictures. 
 

• Listening: Listen and 
understand familiar words 
and set phrases in very 
short, simple texts on 
familiar topics. 

 

• Writing: Write sentences 
using correct spacing, 
capitalization and full 
Stops. 

 

• Grammar: (His– Her) 

Review vocabulary words 

Vocabulary words: 
school 

lunchbox 

colors 

friends 

crayons 

ruler 

table 

chair 

M
a
th

  
ت 
يا
ض
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 المعلمة / فاطمة  

Fatima.Alnaqabi@ese.gov.ae  
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Monday اليوم: 

From: 09:40 am من: 

To: 10:25 am إلى: 
 

Students will learn: 
 

• U3L1 – Counting Patterns. 

• U3L2 – Patterns When Skip 
Counting by 5s. 

• U3L3 – Patterns When Skip 
Counting by 10s and 100s. 

• Solve practice book: 

Page 7-8 

Page 9-10 

Page 11 – 12 

 

• Daily Mental Math 

(Practice write numbers 

to 1,000) In-Class. 

 

• Self-Learning on LMS 

every Friday (at home). 

 

• Solve activities in 

Matific. 

Test 2  

U2L4 – Decompose 3-Digit Numbers 

U2L5 – Compare 3-Digit Numbers. 

U3L1 – Counting Patterns 

 

Paper Based Exam  
 

Wednesday 28-09-2022 

(2A & 2C) 

 

Thursday 29-09-2022 

(2B & 2D) 

 

mailto:???@ese.gov.ae
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 المعلمة فاطمة الشحي 

(2A ,2B)  

fatema.hasani@ese.gov.ae  

 

 المعلمة  بدرية الجنيبي
(2C ,2D) 

badreya.saleh@ese.gov.ae  
 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: خميس  ال  :اليوم 

From: 10:30 am من: 

To: 12:00 am إلى: 

 

 

قراءة الجمل  المكتوبة في الشاشة  

 الصفية  
 اثنين 

 قِطَّتي

 

فََشْعُرها أَْصفَُر ُمَخطٌَّط  أَنا أُِحبُّ قِطَّتي، 

  بَْيضاَء، َولَها َعْينانِ  بُِخطوط  

 َخْضراواِن لَّماَعتاِن، َوِهَي َخفيفَةُ 

، وذَِكيَّةٌ ِجدًّا، تَْلعَُب َمعي  ّلِ   الّظِ

تَتْعَُب تَناُم في   وتُْضِحُكني، َوحينَ 

قِطَّتي اْلَجميلَةُ َرفيقَتي في ُكّلِ   ْضني.ـحِ 

 ْوقاِت. األْ 

 

 

قراءة قصة  من كتاب الطالب   60الكتابة ص 

 قطتي  من السبورة والكتاب معا  
 اثنين 

رسم الطعام المفضل وكتابة الجملة  

 المفيدة  تحت الصورة  
 ثالثاء 

كتابة فقرة عن طعامك  الكتابة من كناب النشاط 

 27/  26المفضل ص  
 ثالثاء 

 أربعاء  حفظ التشهد والصالة ااالبراهيمية  
  الى ص 88صفة الصالة ص   - درس أنا أصلي 

91   
 أربعاء 

 خميس  114/  113واجب في كتاب  
درس في تربية االخالقية  واالقتصادية     

 112الى ص   110ي ورغباتي حاجات
 خميس 

قراءة الطالب من منصة نهلة  
يختار الطالب والطالبة   وناهل   

 القصة وتقرأها أمام زمالئهم  
 جمعة قراءة من منصة نهلة وناهل  قصص  جمعة

 

Music & Drama 

 المعلم بشير() التربية الموسيقية والمسرح 

 bechir.gharbi@ese.gov.ae 

 اإليقاع المنتظم )الجزء الثاني(.  •
 أمثلة وتطبيقات.  •

 الدرس عـلى   الرجاء متابعة

 LMS منصة
 

 PEالتربية الرياضية 
 رباب المعلمة 

Rabeb.Garraz@ese.gov.ae 

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP 
RUNNING 

 

• L1: Describe key words 

linked to the game 

• L2: Explain how to play the 

game 

• L3: Demonstrate resilience 

in a variety of situations 

• L4: Demonstrate 

knowledge and 

understanding of the game 

  

Mandarin البرنامج الصيني   
Ms. liu  

  liu.zhongjie@ese.gov.ae 

• Review and China’s 

National Day 
Make a craft or video for 

China’s National Day 
• Unit Test 

mailto:fatema.hasani@ese.gov.ae
mailto:badreya.saleh@ese.gov.ae
mailto:bechir.gharbi@ese.gov.ae
mailto:Rabeb.Garraz@ese.gov.ae
mailto:liu.zhongjie@ese.gov.ae
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Virtual Art  فنون بصرية 
 

 سماح المعلمة  

samah.jerbi@ese.gov.ae 

 : األولىالوحدة 
 

  :الدرس عنوان
 (األول الجزء) ربيةـالع قبل مصر

 
 :  دافـاأله

 صر ـالع في الفن تاريخ على رف ـلتعا •
 .القديم

 والحضارات الثقافات على رف ـلتعا •
 .القديمة  البشرية 

 
  :لمهاراتا

 متنوعة واساليب تقنيات دامـاستخ •
 واستخدام والتلوين الرسم في

 والخامات  المتنوعة  الوسائط
 .الفنية  مالـعاأل إلنتاج ددةـمتعال

  + تفاعلية نشطةأ

 + المدرسي  الكتاب  أسئلة  عن جابةاإل

 للدرس  مليـالع التطبيق

  :الفن مادة أدوات جلب
 

 الخشبية  لواناأل  - المائية لوان األ - Sketchbook الدفتر

Design & Technology 
 التصميم والتكنولوجيا 

 

ahlam.farah@ese.gov.ae  المعلمة أحالم  
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday اليوم: 

From: 09:00 am من: 

To: 11:00 am إلى: 
 

Unit 3 – Planning 
 

▪ Identify the design problem. 
 

SB pages :27 to 35 

AB pages :23 to 31 

Please study Unit 1  

for the exam next week (week 5).  

The exam will be on LMS.  

Make sure that all students have LMS working. 

 

 
 

Will be celebrated on Sep 30th 

ة ـــاء بالمناسبــــفــتـــاالحيتم ــس  

  2022 سبتمبر 30في 

mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae
mailto:ahlam.farah@ese.gov.ae

